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Tisztelt Embeľi Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az a|ábbi szervezet nvúitott be úi kedvezménves helvisésbéľleti kérelmet:

Név: Székhely: Képviselő:
Bérelni kívánt ingatlan cí-

me/m2

Tarsak a Teleki Téréľt Egye-
stilet

1086 Bp., Teleki tér 24.
1/10.

Feicht Rezsőné
elnök

Bp., VIJI. ker. Teleki téľ
23.129 m"

A Társak a Teleki Téľéľt Egyesiilet tevékenysége:
Budapest Józsefuárosi onkormányzathozzá|źrult, hogy a Magdolna Negyed Program III. részeként a Teleki téľen a
lakosiág egyenľangi partneľként vehessen ié"n. u felújítandó Teleki tér megtervezésében. azuj Irány Tájép ítészeti
Csopoľt fogta össze szakmailag a szervezés fo|yamatźú. Az egyre aktívabb közösség egyesület |étrehozźsátről döntött,

melynek kĺjvetkeztébenf0I3.július 4-én megalakult a Társak a Teleki Térért Egyesület. A közösségi tervezés soľĺĺn
megalakult Egyesület egyre több lakost és önkéntes szakembert vont be munkájába. A Teleki tér környéke így élettel
telik meg és Budapest egyik szerethető és vonzó területévé vźůik. Az elmúlt években szźtmta|an sikeres rendezvéný
szerveztek, illetve folyamatosan taĄź,ka kapcsolatot a teľtilet lakosaival, összegyiĺjtik észľevételeiket.

Az Egyesület bérli az Onkormtnyzat tulajdonában álló, Buđapest VIII., Teleki tér 22. szźtm a|alti (hľsz.:

34739l0lV32) és a Teleki tér 1'6. szám a|atti (Ivsz.:34734lV24) nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségeket alkotó mĺĺ-
hely és ra|<tár, illetve irodai tevékenységek cé|jára. Az Egyesületnek 201 5. október 3 l-ig nincs béľleti díj tartozása.

Az Emberi Eľőforľás Bizottság a |75lf015. (X.zI.) szźlműhatározattyal fogadta el a Társak a Teleki Térért Egyesü-
let civil szervezetf014. évrő| szóló szakmai beszámolóját és af0I5, évi tevékenységéről szó|ó szakmaitervét,va-
lamint javasolta aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartását a Budapest
VIII. kerület, Teleki tér22' (hrsz.: 34739ĺ0lN32) szttm alatti helyiség vonatkozásában.

A Táľsak a Teleki Téréľt Egyestilet a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonáhan źilrő Budapest VIII., Teleki
tér f3. szám a|atti34740lN25 hľsz-ú f9 m2 a|aptertiletrĺ helyiséget kívánja bérbe venni - ifiúsági fog|a|koztatő cé|já-

ból - kedvezményes bérleti díjon. A helyiségben tervezett tevékenységľől szóló szakmai tervet, valamint a Jőzsefvźy
rosi Gazdálkodási KözpontZrt. megkeresésétaze|őterjesztés mellék|etetarta|mazza.

A CPR-Vagyonértékelő Kft' által 2015. október f$-án készített értékbecslése alapján a helyiség forgalmi értéke:

5.100.000,- Ft. A bérleti díj meghatározása a forgalmi érték IUl%-nak ťrgyelembevételéve| kerül megá||apitásra. A
Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. tájékoztatása a|apjźn a tevékenységhez tartozó bérleti díj a nyilvántarÍási
érték 6 %o-a, azaz a számított bérleti díj 25.500,- Ft/hó + Afa. A kedvezményes bérleti díj osszege 6%-ka| számolva:
25'500,-Ftlhó + Afa. A,onkormányzatźl\tal ťĺzetendő közös költség összege 6.960,- Ft/hó.

A Humánszolgáltatási Bizottság 1057lf0I1. (xI.16.) száműhatźrozatálban az a|źlbbi szempontokathatározta meg a
helyiségbérleti kérelmek elbírálása éľdekében:
a) Szerepel a cégbírósági nyilvántartásban.
b) Nem folyik e|lentik bírósági felszámolási eljárás.
c) Nem áll fenn bérleti dijl.rrrtozásaazonkormźlnyzatfe|é.
d) Tevékenységüket elsősorban Józsefuáros terĹiletén fejtik ki'
e) osszhangban áll tevékenységük Józsefuáľos Civilváros progľamjával, iI|. az tnkoľmányzat a|apfe|adataiva|.

Đ onkéntes munkát végeznek a kerĺilet lakossága érdekében.



A Társak a Teleki Téréľt Egyesület tevékenységet a jőzsefvźlrosi lakosok éľdekében kívánják kifejteni, valamint a ké-
re|mezí5 á|ta| végzett szakmai munka és tevékenység cinkormányzati feladatokhoz és célokhoz _kozmuvelődés, ifiú-
sági tigyek - kapcsolódik, ezért javasolom a kérelem pozitiv elbírálását.

II. A beteľjesztés indoka
Tisztelt Bizottság javaslĺa alapján dönthet a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a kedvezményes bérbeaadásról.

m. A döntés célja' pénzĺigyi hatása
A döntés cé|ja a kcdvczményes bérleti díjjal kapcsolatos javaslat megjlozata|a. A döntés pénzügyi fedezetet nem
igényel.

fV. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő.testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáró| szó|ő 36lf0I4. (XI.06.) önkormányzati ľen-
delet (SZMSZ) 7. me||ékletének 2.f .3. pontja szerint az Emberi Erőforľás Bizottság vé|eményezi a társadalmi (civil)
szerv ezeteket érintó dönté seket'

A Képviselő-testtilet f48l20l3' (VI.19.) szźtműhatttrozat 28. pontja a|apjátn <inkormányzati feladatokhoz és cé|okhoz
kapcsolódó tevékenységetvégzó szervezetek kedvezményes bérlet díja esetében új bérbeadás esetén az a|ap béľleti
díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a 6 %o-a. Ahatározat f4. pontja a|apján a
fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az Önkormányzat á|ta|taľsasházi közös
és egyéb költségként kifizetett összeg.

Kéľemaza|ttbbihatáľozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

./2015 év. (XII. 0f '). számű Emberi Erőfonás bizottsági hatźrozat:

Az Emberi Erőforľás Bizottság rigy dĺint, hogy

javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely: 1086 Bp.,
Teleki tér 24. V10.; képviseli: Feicht Rezsőné) béľleti szerzłídés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Bp. VIII.
kerület, Teleki tér f3. szám a|atti (Ilrsz.34740lNf5) 29 mz a|apterülehĺ helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. december 2.

A lakosság széles kĺjrét érintő dontések esetén aze|őterjesztés előkészítójénekjavas|ataaközzététel módjára: honla-
pon

A döntés végrehajtását végző
pontZrt.

Budapest, 2015. november f5.
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Tisztelt Ügyosztályľezető Asszony!

A Táľsak a Te|eki Térért Egyesülef (székhely: 1086 Budapest, l'eleki rér 24. |'lI0.^
nyih'ĺłntaľtási szán: 01-02-0al5236.; képviseli: Feicht Rezsőné) bérbevé.teli kéľelmet n;,ťrjtott
be az Ônkormlĺn.vzat fulajdonában ĺi]ló a Budapest VlIĺ. kerĺilet, Teleki téľ 23. szám álati
3474aĺAĺ?5 hľsz.ú 29 m2 alapterĺiletĺi helyiségre iĘúsági fog|a|koztató céljĺiľa. A ĺ.enti
heiyiség az ingatlan nyilr,ántartásban ĺielethely-iség besorolással szeĺepel. A keľelem
benyuj{rĺsához sztikséges iratok becsatolásra keľülĺek' Az Egyesület kéne a keđvezményes
bérleti drj megáJlapítását

A Józsefi,'aľosi Gazdálkodási Köąponl Zľt. onkoľmányzati |7ézkezelő Irodája a lrelyiséget
2015' szęptembeĺ 22-én vette biÍtokba. .Ą biľtokbarłételi jegyzőkönyv tanrisága szeľint a
hel3,.iség közepes á11apoĺťr, (3) besoľolxú, rendeltetésszeĺú has:ználatla alkalnras.

A CPR.Vagyonéĺékeló Kft' által 2015. október 28-án készítetĺ értékbecslése alapjrín a
hel1,iségek forgalmi éĺéke: 5.100.000,- FĹ A bérlsti dĺj meghatároása a forgalmi érték
l00%-nak Íig,ĺ,elembevételélęl kerĺll megállapitásra' .Ą helyiségekben végzett tevéken-vséglrez
tartozó béľleti díj a n'vilvá:ltaÍtási éĺték 6 tń.a. azaz a száĺrít<itt bérleti díj: 25.500o- Ft/hó +
r\fa,

A kedr,ezményes bérleti dij összege 69,o-kal szánrolva: 25.500,- Fťhó + Áfa.

A vízćlľával rendelkezó heiýségre az onkormányzat közĺjs kČiltség fizetési kötelezettsége
6.960'- Ftl}ó.

Az Egyestilet bérli az onkormányzat ł'ulajdonában alló. Budapest' VIil.. Teleki tér 2f ' szám
alatti (hrsz.: 34139) és a Tę]eki téĺ 16. szÁm a|'atti (hrsz.: 34734lAJ24) nem lakás céljára
szolgáló helýségeket alkotó mĺihely és r.aktriľ. illetr'e iĺoda tevékenységek cé|jwa. Az
Egy.estiletnek bérleti díj tar1ozása 2015. októbeľ 3 |'-ig nincs.

Az Embeli Ertĺforľás Bizottság pozitĺv diintése esetén a béľleti díj iisszege ą
kedvezményes bćľleÍi dÍj łisszegc |enne.

{ł



Tájékoztatjuk' hogy az. Emberi EľőÍbĺrás Bizottság 108?1201l. (XI.:j0-) és 1057i20li' (XI.
16.) sámú hatáľozatainak d.)' e') és f.) pont.iai tekintetében a Józsefvaĺosi Gazdálkodási
Kcizpont Zľĺ. ęlbírá]áSi. vizsgálati illetékessége nem teĺjed ki.

Kérjiik, hogy az Emberi E-ĺoforľás Bizoĺtság dcintésértjl, a kedvezményes bérletí díjon töľténo
béľbeadás vonatkozásában Táĺsaságunkat éItesítsék, hogy a Társak a Teleki Téľért Eg-vesület
kéľelmét tulajdonosi hł>zzájáłu\x éľdekében tovább teľjesztlressük a Vĺíĺosgazdálkođási és
Pénzrigyi Bizoťtság felé.

Közremriködésüket és tájékoztatásukat előre is köszönjiik'

Budąpest. 2015' november 23.

Tisztęlettel:

Ę-'#
Melléklet:
I]emutatkozás
Szakmđ ten,20]'5.re
Kivonat.a' szervezeĺ toĺ'énr.széki nyilvantaĺásban fęnnálló aőatairól

i,/
/ "^.*_. 

*
Kubáníra-Bergh'*.,,"" P"t."

Reĺbrens



Tĺáľsařĺ a TeľekÍ Téľéľt Egyesiilet

1086 Budapest Teĺekitér 24. 1/1o.

K Is FÁLIJ
Józsefvárosi Vag"* o ngazdá'I kođ ó

KoľIátolt FelelőssĘű Tá rsaság

Tiszĺelt Kisfaiu Kft|

KERELEM

A1ulíľott Tráľsak a Teleki Térért Egyesiilet az lĘús.ági c.soporťunk tészéte az alábbi helyi-
séget megtekintet áliapot szeĺint szeretĺéĺk kedvezményes bérlęti díj ťrzetesével hasznril-
tú.
Budapest VIItr' keľiiieĺ, Teleki Lĺĺszló tér 23. Hrsz: 3474ł/N25 29 ĺn2
I$úsági ťoglalkoxaió célja a szabadidő hasanos,kľeatív eltöltésének segítése a
csoport szellem kialakítłása a tehetségek felismeľése,segítése.

ĎuoaĐąsl. 2U Ĺ ).U9. t ] '"'l, I:.:,4 T.-1-...*-:
.'!)4.'{a..ŕt}:a -\'ílÍ'r:.T..ü:.::-.."...'.:......

łetcnl 'Kezsone
i ęlnök



7. sz ĺ'ÍEL!.EKLET

Äz reyastiurĺ gríqur*rÁsn

Az egyesület rneEatakuĺásának előzménYei:.aucu.pi,'t 
VI.l.: keíiiei, józseÍ.',áĺos tnkoľrĺényzaia rczzéjálllIi, hcgy- e Mägccln= t..legyei pi.cg'.ěm I:I

iĺśu.lent a T3l3ki téľen a }a!ł.csság eg''ei'ianEťi pai.tĺlei.ként vaĺó bevcnásáva! ĺ'ehessen részi a
feiújĺtanda Teieki iéĺ megtervezetésében. Az vi .',ány Tájéoĺtész Csoport iogta össze szakÍnailag a
tě,.vezéĺ foiyaniatát..Ąr ee}-řa aktirabb közôsség menet koŹben haiárcfott egYesÜiet |étiehozĚsáróĺ'

anletyrei aiaki':tć ijićse 2C;3 júĺius 4.éĺ: megiôr.ént. 21 fővel !Ťega|akU|t a Táŕsak a Teieki Téréi.ł

-')läu 
utĺ* vógre lregújuii e piac' a téĺ, hcmiokzaick. de íniÍdez önĺ:ragábaľ. még nen.. íejti kĺ tartós

:áĺsa1a|nl ha:ást, i.ia a laŔosság szemĺé|ete leĺn váitozik, A teluietek megújĺ.liésa !:re||ett fcntos, l.lcay

az itt élők taocsojaia eg),rnássai és kcrnyezetÜkkei mĺnőségi vá|iczásoĺ menjen keĺesziü|-
-IĘnni kelĺ a kTzcsségi aktĺvités é|érkíiésćért, a <üiěnboző társadair,1i cscpoť(ok közotti

eEYüttírűkôcés ĺejlesztéséérĺ. .nocy ô Teleki iér i:asznáiói ć pôíkot és k<}rayezetét magukénak érezzék'
oíľioi** klte:jesźtésexé::t. a-:elv.ei szívesen haszná!i.lak, ćvnak. Ezzeĺ a fej]esztések ienntarřása
hatékonyôbbá i.ái:k,
A !akosság! :ei.:abiii.ĺác!ó5an nagv előreiécés Vc:t, hoEy 2C13-i]an a T..;eki iéĺ p.arŁjának tervezése a
ĺäkosság éidełłi bevcnésáva: ŁÔrtént.

A. kĆtösségi |€r\,ezés sołán inegaiakuĺt'egyesÜiet egr7re icbb |ak.St és. önkénięs szakeiŕłberí von be
muĺkájáea' 'itornyéĺ< így életiei télit meg éi 3udapesl egĺ/ik sze;.eihető és vonzo teĺuĺetétéVé Váiik.

Az egyesülei céĺja:
.-. a Bĺ,iales1 \.j:ii {e:.*;eić5en lé.'rc Teleki Łár rnegfeie!ő haszráĺhatóségáDak, iei]lia-hatóságán=k

erősĺtése;
. <özosségi é;et k:iontai<oztatása, épĺtése, fełnteĺtása;
. a ĺěkcsság szaĐa.idős te.;ékenYsé9é-ek s=gitése;
. a tér |akćinak és hasznáićinek <ozös é|cekképvjselet;

Az egYesiilet alapveiő feladatai:
. ťagje; kö?öS éŕíJekein3k képvlseIeie és r'éceime :
. la9jä; ievékenysé9ónek szükség szerĺn..i ósszehango!a5a;
. ruěj'. egyesuieitc kaĐcsaĺatos ĺriuĺkájánek segítése. egyes feiadataiĺ,}3k közcs, sze.Vezetbei1

lortéi;ö łi!áiésa;
. együiir;t.jkÖciĺ:s oi:;ari szervezeiekkei, anleiyek céija a Te|eki tér vagy kôrnyezetének

íéi!ń.-rácp i:lró:n:ánveintk alőr.czoliása:jLj'!..ĹlJ!/i|'\v-'l'v'!'ÝttlÝ'

. ai .:ÜyesĹiieli ó:ei aie'jaii ké2cző kozôsségi ćiet kíbcntakozásának eíősegĺtése, az egyesÜiet
ilagyoi.i.rányeinôk ki3|ékĺiása és ápcĺása ;

" infoĺĺnácjószerzés és .kcziés a iagok részére;
t a ieí\,szerű működéshez szükséges feitéielek nregterer,':tése és biztosĺtésa;
. kapcsciaich ĺé.€sĺtśse és feirnlar:źsa a rascĺ:io tevékenysćg.t foiy'taió Váícsi egytsúleiekkęl,

szeľY33eteki(ei :

Az egYesiiĺei Edc!;gi közösségi rnunkája
Az eg1,ggij1.. ĺ:egł:iekuiásł čtá egvro nagycbb aktivitássa: ..'esz részi a tćrség éietében. Kĺernelkedő
eseĺiéĺl.yek és pĺogľałnoiĺ :
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Az egyesiilet célja a Teleki tér és köľnyezete életének befolyásolása, éľtékeinek megőrzése
mellett mtÍködőképęsebbé, hatékonyabbá, élhetőbbé, színesebbé, vonzőbbá, élettel telivé
foľmálni, fejleszteni, a helyi igényeket feltárni és élére állni, és ennek érdekében mozgósítani a
l akosságot, e gyüttmiíködni mindenfél e lehetsé ges partnerľel.

F.ő célkitűzéseink:
o Közösségi programok szervezése

o Kultuľális programok szervezése

o Spoľt programok szervezése

o Ifiúsági pľogľamok szęrvezése

o Családi programok szervezése

o Művelodési progľamok szervezése

. Együttműködések, közvetítés, hatékonyság erősítése

o Környékéľt munkálkodó szervęk és intézmények vezetőivel szoros
kapcsolattartás, v ezetői egyeztetések

o Közösségi célokat szo|gźůő közintézmények működésének tźtmogatása, szakmai
díj ak al apítása, lakossági vi sszaj elzések b ecsat ornźnása

o Közösségi értékelés, tervezés és szervezés. A tér fejlesztésével kapcsolatos
nyilvános egyesületi rendezvények.

o Aktív részvétel a kóńisnaság és kozbiztonság fej lesztése érdekében

o Saját kezdeményezések, résmźů|a|ások, paľtneri együttműködések kialakítása
o Hasonló céllű szerveződések felkarolása, tálmogatása sajétt eszkózeinkkel

o Lakosság felé nyitott iľoda fenntartása.

o Lakosságbevonása,érzékenyítése
o Képzések, ingyenes tanfolyamok
o Lakossági és szakmai fórumok, informáló anyagok
o Enékenyítő műhelyfoglalkozások

o Munkaterźtpia, köľnyezetvédelem, lakosság a|<tivizá"|ásamunkafeladatokkal

o Kľeatív Dekoľációs Klub továbbfejlesztése

o Barkács Klub továbbfejlesztése

o Zo|dbaľźń Klub továbbfejlesztése

o Alkotó Pince Klub felfejlesztése

o Közösségi foglalkoztatásbó| Szociális Szövetkęzet|étrehozásának előkészítése

Pľogľamjaink kategóriái:
. Nagy rendezvények. A Helýörténeti és Pihenőparkban, vagy egyesülettink

klubhelyiségében, az otthon Klubban szeryęzett nagy |étsztmu (100 fő ftjlötti)
rendezvények. Jellemzően ilyenek a Teleki Napok gyÍĺjtonevű, áita|ź.ŕ.an havonként
megszervezett tematikus programok, kísérő rendezvényekkel, viszonylag nagyobb
médiakampánnyal.

. Egyľe rendszeľesebb kis szĘadi rendezvények. Elsosorban énekes-zenés programok,
amelyek tematikájukban-műfajukban egymást vźůtvajelennek meg a színpadon, fó|eg az



egyébként is arra járók szórakoztatására. Szeretnénk eléľni, hogy ehhez területfoglalási
engedélý se kelljen kémi.

l Folyamatos klubrendezvények. sportpályákon, paľkunkban, otthon Klubban, Alkotó
Pince Klubban, az újonnan beindítandó Dekorációs MiÍhely és Kiállító Galériában, és
egyéb helyeken szęrvęzett ifiúsági, spoľt, természetbaráú, barkács, életmód és egyéb
klubfo glalkozások gyeľekeknek, fi atalokn ak, felnőtteknek.

o Külön kategória a hagyománykövetĺí Teleki Tangó (zsibvásár és csere-bere börze), amely
rendszeresen a színpad mellett kerül megrendezésre.

o Bęszélgetős programok. Elsősorban az otthon Klubban, vagy a színpadon. Fórumok,
e gy ezteté sek, tźLjékoztatók, kép zé s ek, tan fo lyam ok, worksh op ok.

Pľogľamj aink célcsoportj ai :

o A Teleki téľ és környezetének lakói (idĺísek és fiatalok, romák és nem romák)

. A Teleki tér és környezetének vállalkozói

. A Teleki teret és környezetében miĺködo iĺtézmények használói (iskolák, óvodák, piac,
stb...)

o A tér kibontakozó pozitív hírę miatt ide jövo távolabb lakók és tuľisták.

20t6-ban beindítandó új helyiség a Dekoľációs Műhe|y és Kiál|ító Ga|éľia:
Helye: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 23' szźlm a|att|évo 29 m2-es helység

Az a|áilobi célok hasznáiatára igényeljük:
o Kreatív dekoľációs kézmiĺves foglalkozás,
. rendezvényeinkre reklám és pľopaganda anyagok készítése,
o korábban is miĺködő ľendszęľes klubfoglalkozások új helyszíne (Kreatív Dekor Klub,

Táblajátékos Klub, stb' . .).

Céljaink:
o A fiatalabb generációnak állandó helyszín biztosítása, bekapcsolva őket az egyesület

életébę.
o Tapaszta|ati tudás és különböző technikák ismęretének továbbadása a fiatalabb

generációknak.
o Az elmúlt évek alkotásainak bemutatása, kiállítása, egyéb nyilvános kiállítások

szęrvezése.
o A közösségépítés kiterjesztése újabb rétegek, korosztályok felé (pl. egyetemisták)

2016 tervezett munkái:
o Sokszínű Józsefr áros kultuľális programso r ozat fo|ýatása
o Teleki tér 22 Alkotóműhely beindítása
o Teleki 23 a|att dekorációs helyiség kialakítása
. Helytorténeti kutatások folytatása, meglévo anyagok feldolgozása
. Teleki nyitott mese és felnott könyvtár
. Teleki Tangó folyatása
o Teleki Információs Ftizet, képeslap anyaggyűjtés és szęrkesztése
o Virágos Józsefuáros progľam folýatása (Zö|dbarátKlubunk)
o Folyamatosközösségépítés
r Meglévő sportprogramok, klubok továbbfejleszése



Telekĺ Napok progľamso roz'at tervezet
furo gramváItozas j o gát fenntartjuk ! )
Hónap Megnevezés AIcím Részletek

január Retro Rock
Konceľt

Quasi Music
Klub

Helyi rockzenészek rendszeres fellépéseinek nyitó
alkalma

február Maszkabál Faľsangi kaľnę.
vál Utcab ál l al b efej ező dö zsťinzett álaľco s ľendezvény

marclus
Sokszínti
Józsefuĺíľos
Fesztivál

Egyutt é1ö ki-
sebbségeink

Keriileti kisebbségek éľtékei, kulturális bemutatkozá.
suk (iiltözködés, étkezés, zene,stb...)

április Világkultura
a Telekin

Távolabbi né.
pek fiai

Kínai, arab, fekete stb kultuľĺák tinbemutatkozása,ide-
genforgalmi szeľvezetet gasztronómią egyéb szolgál-
tatĺások...

május
Májusi vĹ
gasságok

Majális, bog-
rács, vetélkedő

Elsősoľban lakóközösségek megcélzása (pl. táasasház,
bérház...),nagyobbmunkatĺĺľsiközösségetľrtézĺÍLé.
nyek (pl. ttŁoltóság) közelítése a lakossághoz. Vetél-
kedő' szalonai zsiirik díiak..

június Valcáció
indító

Gyeľmek és
ifiúsági pľog.
ramok

Gyeľeknap vetélkedölĺkel, kiterjesztve a családrą szü.
lőkre, nagyszülőkre is, nyĺíri iskolai, önkormĺínyzati és
céges kÍnálatok felvonultatĺísa. bemutatiísa

július EgyĹitt ját-
szunk!

Alteľnatív szÍn-
ház a Teleki
színpadon

Alternatív színmtĺvészek helyi élethelyzetekre megfo.
ga|mazottelőadásąanézőkbevonĺásávď,dľiímapeda.
gógiai eszköziik a|kalmazása, fiataloknak sorozat indí-
üísa

auguszhrs
Teleki kon-
ceľt

A zene
mindannviunké Meghívott''nag5zenekalľal'', helyi előzenekaľolĺka|

szeptember
Teleki Galé.
ria

HeIý mlivészek
kiállítĺása

Józsefuiárosi alkotóművészek alkotiísaiból kiállít"ís
(fotó, fesfuľlény, szobrłásza\ egyéb...), vásríľlási lehetö.
sés. kiesészítő rendezvénvek

október
Mesteľségem
címeľe

Miéľtminket
válasszon?

Környékbeli vállalkozásoŁ intézmények (iskolrĺt
óvodĺít kereskedőt ipaľosok) bemutatkozĺísa saját
''standon'., hasonló pľofilok egymás metlett "utcaként'!.
Kiesészítő -zenés - ľendezvénvek

november
Házi Finom.
ságok Fesz.
tivália

Csináld magad!
Edességet sós sütemények bemutaüásą vetélkedő,
szakmai zsĺiľi, díjĄ pÍac bevonásą helyben taľtott
gyorstanfolyam, egyéb kíséľö rendezvények

december
Teleki Ad-
vent

Mikulás és Ka-
ľácsony

Mikulás és Karácsonyi pľogľamjaink továbbfejleszté.
se, még több résztvevő és újabb parhieľek (szÍľŕĺráz,
bábcsoport óvodą stb...) bevonásą kíséľö rendezvé-
nyek

Budapest, 2015-ll-26




